MÀSTER EN PROFESSOR/A D’EDUCACIÓ SECUNDARIA
PRÀCTICUM - Curs
AVALUACIÓ DEL TUTOR/A DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES
A emplenar pel tutor/a-coordinador/a del Centre de pràctiques
Especialitat del Màster:
Nom de l’estudiant:
Centre de pràctiques:
Localitat
Nom del tutor/a:

A la finalització de les pràctiques, li demanem la seua qualificació sobre el
treball que ha realitzat l’estudiant. Proposem una escala amb quatre blocs de
valoració (indique el seu judici sobre els enunciats presentats, posant una creu
en la casella que corresponga a la seua valoració i un últim bloc de valoració
qualitativa. El 5 indica el màxim acord i el 1 el màxim desacord respecte a
l’enunciat.
Des de la Comissió de Coordinació del Màster (CCA) volem agrair el
treball i les aportacions dels tutores/es de Centre, així com l’acollida als nostres
estudiants.
Una volta cumplimentat, li preguem l’envie al tutor de pràctiques de la
Universitat amb el que comparteix la tutorització de l’estudiant del Màster. Per a
això pot lliurar-se'l a l'estudiant tutoritzat en un sobre tancat, signat i segellat en
la solapa, o remetre'l directament per correu electrònic una vegada escanejat.
Bloc I. Condicions mínimes
1
1. L’estudiant ha assistit al Centre les hores previstes
2. Ha sigut habitualment puntual
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3

4

5

Bloc II. Habilitats, competències i actituds professionals
1

2

3

4

5

3. Ha manifestat una bona disposició per a integrar-se
al centre
4. Ha col·laborat
activament en les activitats
establertes
5. Ha mostrat una actitud cordial amb els alumnes
6. Ha mostrat una actitud responsable en la seua
relació
7. Ha mostrat una actitud de col.laboració amb l’equip
de treball
8. S’ha mostrat receptiu als suggeriments que se li han
fet
9. Ha mostrat iniciativa en les tasques confiades
10. Ha sabut guardar la confidencialitat sobre les
informacions rebudes
11. Ha participat activament en les reunions de l’equip
del centre (en el cas que haja estat possible)
12. Ha observat la realitat del centre analitzant les
seues característiques a partir de les orientacions
rebudes al respecte

Bloc III. Valoració del rendiment en referència als objectius del Pràcticum
1
13. Col·laborar amb els professionals del centre de
pràctiques en les activitats que es realitzen
14. Analitzar les experiències observades al centre de
pràctiques
15. Conèixer la legislació vigent per als centres de
secundària
16. Relacionar els coneixements teòric-pràctics rebuts
amb les vivències del Practicum
17. Intervindre en les diverses classes o tallers que es
desenvolupen en el centre de pràctiques,
col·laborant amb el professorat
18. Responsabilitzar-se del procés d’ ensenyament/
aprenentatge d’alguns temes d’acord amb allò
indicat pel tutor del centre i de universitat
19. Aportar innovacions metodològiques a la classe en
la mesura de les possibilitats i en el marc establert
pels tutors
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20. Utilitzar correcta
tecnologies

i

creativament

les
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noves

Bloc IV. Valoració global
3

4

5

21. Si hi haguera ara mateix un procés de sel.lecció de
personal al centre, consideraria positivament integrar
a aquest estudiant al vostre equip de treball.
22. Indique amb una nota numèrica el rendiment de l’estudiant durant les
pràctiques en la casella corresponent:
Excel.lent (9’0 - 10)

Notable (7’0 8’9)

Aprovat (5’0 6’9)

Suspens (0’0 4’9)

Bloc V. Informe global. Valoració qualitativa.
D’una manera oberta indique:
 Les incidències o situacions que han pogut afectar l’estudiant en la seua
activitat al centre. (*)

 Els aspectes més destacats de l’actuació de l’estudiant.

(*) En el cas d'incidències rellevants envieu còpia d'aquest document a l'equip directiu del
Màster de Secundària de la Universitat de València: (infosecundaria@uv.es)

 Els suggeriments que crega oportuns de cara a la formació dels estudiants.

Una volta cumplimentat aquest formulari li preguem l’envie al tutor/a de
pràctiques de la Universitat de València amb qui comparteix la tutorització de
l’estudiant del Màster. Pot entregar-lo a l'estudiant tutoritzat en un sobre tancat,
signat i segellat en la solapa, o enviar-lo digitalitzat al tutor/a per correu
electrònic.
Moltes gràcies per la seua col·laboració.
Data, signatura i segell del centre:

IMPRIMIR

